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 מקרא שמות במקרא 

ֹצק ֶשֶמן ַעל   ָבה ַויִּ ַרֲאֹשָתיו ַוָיֶשם ֹאָתּה ַמצֵּ ַקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָשם מְׁ ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַויִּ כֵּ ם    רֹאָשּה:  ַוַישְׁ ָרא ֶאת שֵּ קְׁ ַויִּ

א יר ָלרִּ ם ָהעִּ אּוָלם לּוז שֵּ ל וְׁ ית אֵּ  1יט(.- כח יחבראשית  )ֹשָנה: ַהָמקֹום ַההּוא בֵּ

ָלֶוה  ַהַפַעם י  יִּ ישִּ ַלי  אִּ ן  ַעל...    אֵּ מֹו  ָקָרא  כֵּ י  שְׁ וִּ ן  ַעלה'    ֶאת  אֹוֶדה  ַהַפַעם...  :  לֵּ ָאה  כֵּ מֹו  ָקרְׁ הּוָדה  שְׁ י...  :  יְׁ ּתּולֵּ ים   ַנפְׁ   ֱאֹלהִּ

י ּתִּ ַּתלְׁ פְׁ ָרא ... נִּ קְׁ מֹו  ַוּתִּ י שְׁ ָּתלִּ י  :ַנפְׁ רִּ ָאשְׁ י  בְׁ י  כִּ רּונִּ שְׁ ָרא ָבנֹות אִּ קְׁ מֹו ֶאת  ַוּתִּ ר  שְׁ ים  ָנַתן...  ָאשֵּ י ֱאֹלהִּ ָכרִּ ָרא  ...  שְׁ קְׁ   ַוּתִּ

מֹו ָששָכר שְׁ  2.(פרקים כט, לבראשית  ) :יִּ

ים ָאַסף ַוּתֹאֶמר י  ֶאת ֱאֹלהִּ ָפתִּ ָרא :ֶחרְׁ קְׁ מֹו ֶאת ַוּתִּ ף שְׁ אֹמר יֹוסֵּ ף לֵּ י ה' ֹיסֵּ ן לִּ ר  בֵּ  3(.שם ) :ַאחֵּ

  4הראשון קורא שמות אדם  – ד בראשית רבה פרשה יז סימן

" )בראשית א  נעשה אדם"  :אמר להן . ת את האדם, נמלך במלאכי השרתובשעה שבא הקב"ה לברא :א"ר אחא

הביא לפניהם את הבהמה ואת החיה ואת    .חכמתו מרובה משלכם  :אמר להן  ?אדם זה מה טיבו  :אמרו לו  .כו(

זה שור, זה חמור,    :אמר  ? ה שמוזה מ  :דם, אמר לולפני א  העבירן   . ולא היו יודעין  ?זה מה שמו   :העוף, אמר להם

מר  א  ?ואני מה שמי  -.  קרא אדם שנבראתי מן האדמהי אני נאה לה  :אמר לו  ?ואתה מה שמך  -  .זה סוס, וזה גמל

הוא    -" )ישעיה מב ח(  אני ה' הוא שמי"  :אחאמר ר'  א   .י שאתה אדון לכל בריותיךנ  ו לך נאה להקראות אדלו:  

 5. אדם הראשון שמי שקרא לי

 
מאות  ויש עוד מקום להתגדר בו.    פלאית לוז העיר ה נושא על נושא זה התעכבנו מעט בדברינו  פרשתנו פותחת בקריאת שם למקום,    1

. בולט במיוחד בנושא זה הוא ספר בראשית. התופעה נמשכת גם בתחילת ספר  קריאת שם לאדם או למקום  במקראפעמים מוזכר 
,  ים מצאנו קריאת שמות במדבר ודברים )בספר ויקרא אין קריאת שמות בכלל(. בספרי נביאים וכתוב  יםרשמות ובמידה פחותה בספ

בספר יהושע ושופטים )שמות מקומות הקשורים בכיבוש    :במובן שאנו מדברים עליו היינו מתן שם חדש או מחודש לאדם או מקום
)חוזר לספרי המקרא ונביאים ראשונים(. מאפיין נוסף של ספר    הארץ(, שמואל, מלכים, ישעיהו, מגילת רות, איוב ודברי הימים

אברהם, הגר, בנות לוט,  חוה, קין,  הות. כולם קוראים שמות בספר בראשית: אדם הראשון,  רק הכמות אלא גם המ  בראשית הוא לא
שמות לאנשים ושמות  כולם קוראים שמות, נשים כגברים, פשוטי עם כאנשים רמי מעלה.    -יעקב, עשו, תמר, האישה המיילדת  

ְקָרא"לשכינה: למקום, ראה השם שנתנה הגר  ם ַותִּ ר 'ה שֵׁ ֶליהָ  ַהדֹּבֵׁ ל ַאָתה  אֵׁ י אֵׁ י ֳראִּ י ֲהֹלם ֲהַגם ָאְמָרה כִּ יתִּ י ָראִּ י ַאֲחרֵׁ ויש בספר  ". רֹּאִּ
עם קריאת  אנחנו  הפעם    ישראל(.  –שרה( ואם כתוספת )יעקב    -אברהם, שרי    –, אם כשינוי )אברם  של שמות  חוזרתה  גם קריא

 בוע. י בעקבות מתן השמות לבני יעקב בפרשת השולח שמות לבני אדם
שם. בכולם כתוב "ותקרא" ורק אצל לוי כתוב "קרא" בלשון  השנים על כך שאצל בני יעקב, האם היא זו שנותנת את כבר עמדו הפר 2

ראה דבריו שם על זבולון( ורש"י מביא מדרש אגדה    זכר. מי הוא שנתן ללוי את שמו? כפשוטו, יעקב אביו )רשב"ם, רד"ק, חזקוני
)ואולי  שנבחר לעבודת ה'  ל דעת כולם, דבר זה מסמל את ייחודו של שבט לוי  שנתן ללוי את שמו. עעלום שהמלאך גבריאל הוא  

אב )יעקב(  הגם את כעסו של יעקב כאשר לא נהג כשורה עם שמעון במעשה דינה(. ואצל בן הזקונים בנימין, גם האם )רחל( וגם  
ינותנים לו כל אחד שם אחר, ככתוב: " את  ַוְיהִּ י ַנְפָשה  ְבצֵׁ ָתה כִּ ְק   מֵׁ י  ֶבן ְשמוֹּ  ָראַותִּ נִּ יו  אוֹּ ין  לוֹּ  ָקָרא  ְוָאבִּ ְנָימִּ ונבר    " )בראשית לח יח(.בִּ

 השם שנתן לא אביו. 
שם    זבולוןול)תי משמעויות שונות.  גים שהמייצליוסף יש שם אחד עם שני מקורות  ואילו    שונים  שני שמותכאמור  לבנימין יש    3

לבת היחידה שנזכרת, דינה,  (  ל הבית ועד בית המקדש, ראו במפרשיםודשנו א  ם, מהשדהוכלפי אד  במשמעות כפולה כלפי שמים
יבו את הבנים  האם האמהות שהתעסקו במתן שמות, החש  .(אסנת על  הסיפור  )אולי על שם סופה? ראה    אין מקור והסבר לשם

 יותר מהבנות? 
הוא   , כמתואר בפרק ב בסיפור הבריאה השני )בפרק אעל מנת להבין את המדרשים להן הקשורים במתן שמות כחלק מהבריאה  4

חשוב מאד לקרוא את    .וכו'(  , רק לדומם: אור, יום, לילה, יבשה, ימיםחיים  ת ליצוריםון, אין קריאת שמו סיפור הבריאה הראש
, היא  תחילה מצווה האדם על איסור האכילה מעץ הדעת טוב ורע )עוד לפני בריאת האישהבעיון.  ית פרק בבראשכג ב-פסוקים טז

ֶזר ְכֶנְגדוֹּ "הקב"ה אומר:  בהמשך,  ,  הקב"ה!(פי  י מויו לא שמעה את הצ ב ֱהיוֹּת ָהָאָדם ְלַבדוֹּ ֶאֱעֶשה ּלוֹּ עֵׁ שהוא עוה  פני  בל ל", אֹלא טוֹּ
םהוא בורא את "  ,כן ף ַהָשַמיִּ ת ָכל עוֹּ ְראוֹּת ַמה  האדם שייתן להם שמות, ככתוב: "  " ומביא אלָכל ַחַית ַהָשֶדה ְואֵׁ א ֶאל ָהָאָדם לִּ ַוָיבֵׁ

קְ  ל ֲאֶשר יִּ ְקָרא לוֹּ ְוכֹּ   : אין לו בת זוג, ככתובמכל החי, הוא  ם ש". במהלך מתן השמות מפנים האדָרא לוֹּ ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה הּוא ְשמוֹּ יִּ
ם ּו" ף ַהָשַמיִּ ָמה ּוְלעוֹּ מוֹּת ְלָכל ַהְבהֵׁ ְקָרא ָהָאָדם שֵׁ ֶזר ְכֶנְגדוֹּ ַויִּ ל ַחַית ַהָשֶדה ּוְלָאָדם ֹלא ָמָצא עֵׁ מצלע אדם  ". או אז נוצרת האישה  ְלכֹּ

בְ יה: "והוא קורא על ֲעָצַמי ּוָבָשר מִּ את ַהַפַעם ֶעֶצם מֵׁ ישזֹּ אִּ י מֵׁ ָשה כִּ א אִּ ָקרֵׁ את יִּ י ְלזֹּ מקריאת פשט הפסוקים עולה  ".   ֻלֳקָחה זֹּאתָשרִּ
ל  שו  ת כוחנפלאו והמדרש ייקח אותנו הלאה אל    , בין היצירה )הזוגית( והשפה.השר המעניין בין זוגיות החי ובין קריאת שמות

כמי    נו של אדם הראשון חמב  היוצרת. האם היה זה   יתפה האנושאשר משלים את מעשה הבריאה האלוהי בש  יתבונהאדם כיצור  
 שנברא בצלם אלהים, מבחן שרק אם יעמוד בו ויצליח היכן שנכשלו המלאכים, יזכה לזוגיות? 

הי  5 ברייתו,  סיבת  אולי עצם  המלאכים,  על  ועדיפותו  האדם  של  לקרוא שמות.  כוחו  יכולתו  ולמיין  א   & classification)לסווג 

Taxonomy)  ולתת לו שם. האדם לא    כייצור בעל רגש,לזהות ולהבין את "האחר"  ייצ'יק(,  פריו של הרב סולובע )ראה ס כאיש מד
ְקָרא"חי:  רק קורא שמות לכל   ת  ָהָאָדם  ַויִּ מוֹּ ָמה  ְלָכל  שֵׁ ף  ַהְבהֵׁ ם  ּוְלעוֹּ ל  ַהָשַמיִּ לחי  קריאת השם  זו  " )בראשית ב כ,  ַהָשֶדהֹּ   ַחַית  ּוְלכֹּ

ר" בספרות החכמה של הראשונים  בֵׁ דַ לעצמו ולבוראו! האדם מכונה "הכוח המְ קורא שם )עפ"י המדרש(  גם    , אלאהראשונה בתורה(
סוס שממציאה את  שים גם לב להבדל בין קריאת השמות הראשונה: שור, גמל,  )הראב"ד, הרמב"ם, ריה"ל, ספר העיקרים ועוד(.  

אך יש  לה שכבר קיימת: אדמה ואדון. בוססת על מישנייה: אדם, שמ ובין הקריאה ה  ,ווגהמילה הראשונית וכוחה בעצם המיון והסי 
בנוסחאות מסוימות )א.א. הלוי  ישעיהו: "אני ה' הוא שמי".  י שבמדרש ובין שם הוויה שבפסוק בבעיה במדרש בפער בין השם אדונָ 

  ! דוןא –י המילים אדונָ  הוא כפלהרעיון , אבל כל ל בריותיך" לקב"ה הוא: "לך נאה להקראות ה' שאתה אדון לכ למשל( האדם אומר
 תפקידנו בקריאת שמות ונוסחאות לא תם.  ונראה שצריך עיון  האם זה בגלל שכותבים שם הוויה ומבטאים שם אדנות? מדרש זה 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%96
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%96
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%96
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a1%d7%a0%d7%aa
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 6. רן לפניו זוגות, אמר לכל יש בן זוג ולי אין בן זוג ולאדם לא מצא עזר כנגדו, אתמהאחזר והעבי

 שטן? צעק הלמה  – 25בראשית רבתי פרשת בראשית עמוד 

אני אתחיל. הביא    :א"ל השטן  ?או אדם  ,אתה תתחיל לדבר שמות לבהמות  :ב"ה לשטןקבאותה שעה אמר ה

ו קה ופרה  לפני השב"ה שור  והביא גמל    .ולא ידע  ?מה שמותם של אלו  :טן וא"להעמידן  הרחיק אלו מלפניו 

ב"ה לאדם ערכות לב בחכמה ולשון מדבר  קהרחיק זה והעמיד החמור, ולא ידע. נתן ה  .ולא ידע  ?מה שמו  :וא"ל

כי    ? ו של זהבמה יקרא שמ  :ב"הקהביא לו הבקר ואמר לו ה  7)משלי טז א(.   " לאדם מערכי לב"  :ומשיב, כדכתיב

גמל. העמיד לפניו    :כי פתח לו בג', אמר  ?גם זה מה שמו  :עמיד לפניו הגמל ואמרבקר. ה  :פתח לו בב'. אמר לו

צעק    ,ב"ה נתן חכמה לאדםקחמור. כיון שראה השטן שה  :כי פתח לו בח', אמר  ?חי זה מה שמו   :החמור א"ל

כי יצרתני משכינתך    ?ולמה לא אצעק  :א"ל  ?מדוע צעקת  :צעקה גדולה. עלתה עד לשמים. א"ל חי העולמים

 8ויצרת אדם מעפר הארץ ונתת לו חכמה ובינה.

 לשון הקודשיתרון  – סימן דבראשית רבה פרשה יח 

 9. , מכאן שניתנה התורה בלשון הקודש" )בראשית ב כג( לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת"

 אשה, אש  איש, – לקוט שמעוני פרשת בראשית רמז כדי

והיא אשה. מה עשה  ע בן קרחה אומר: על שם בשר ודם נקרא אדם. ומשבנה לו עזר נקרא שמו איש  יהושרבי  

הריני    , ואם לאו  . הרי שמי נתון ביניהן ומציל אותן מכל צרה  , הקב"ה? נתן שמו ביניהם. אם הולכין הן בדרכיו

לזאת יקרא אשה כי מאיש  נוטל את שמי והן נעשין אש ואש והאש אוכלת אש. כי אש היא עד אבדון תאכל:  

 10.לוקחה, מכאן שניתנה תורה בלשון הקדש

ָרא קְׁ ם ָאָדםהָ  ַויִּ ּתֹו שֵּ שְׁ י ַחָּוה  אִּ וא כִּ ָתה הִּ ם  ָהיְׁ   11.)בראשית ג כ( :ָחי ָכל אֵּ

 
:  ורש הוא בתורה, נשען המדרש באופן ברור על המקרא, שהרי פסוק מפקריאת השם קשורה קשר הדוק בנושא הזוגיות. גם כאן   6

קְ " מוֹּת ָהָאָדם ָראַויִּ ָמה ְלָכל שֵׁ ף ַהְבהֵׁ ם ּוְלעוֹּ ל ַהָשַמיִּ ֶזר ָמָצא ֹלא ּוְלָאָדם ַהָשֶדה ַחַית ּוְלכֹּ האדם כשהוא עדיין בלי בן זוג )עפ"י   ".ְכֶנְגדוֹּ  עֵׁ
הקב"ה   גו,זו . ולאחר שמצא את בת נוכח שהוא יחידי בעקבות קריאת השמות, הוא דוני אבל המדרש( קורא לעצמו אדם ולקב"ה א

ָתם  ַוְיָבֶרְך":  , ככתובת זוגו אדםב את  קורא אותו ו ְקָרא  אֹּ ָבְרָאם  ְביוֹּם  ָאָדם  ְשָמם  ֶאת  ַויִּ , אבל זה פסוק מאוחר בסיפור בריאת האדם  "הִּ
ְלדֹּת  השלישי בראש פרק ה: " ֶפר תוֹּ אדם  יות?  מה הקשר בין קריאת שמות ובין הזוגפסוק שנראה עוד בהמשך.    – וכו' "  ָאָדם  ֶזה סֵׁ

שאלות אלה יבורך בכל מילי דמיטב,  המאיר עינינו ב? ומה השם שהאדם נותן לקב"ה, שם אדנות או שם הוויה?  מהו, יחיד או זוג
ן  טוֹּב"יתקיים בו: ו ָרְך הּוא ַעיִּ  " )משלי כב ט(. ְיבֹּ

י לֵׁב ּומֵׁ חשוב לדרשה זו: "הפסוק כולו  והמשך הפסוק, 7 ןַמֲענֵׁה ָלש ה' ְלָאָדם ַמַעְרכֵׁ  ". וֹּ
)אבל נברא    בשל כוחו ההרסני. השטן הורס וממית  . אין זאת אלאיס מדרש זה את השטן, במקום המלאכיםנראה שלא בכדי מכנ  8

השמות בא לו בסייעתא    שכוח האדם במתן  מדרש גם בא לומרהה ובונה. אך  יָ חֲ ומתן שמות היא מְ האנושית  השפה  ,  מהשכינה!(
  לאדם דעת שבתחילת ברכות הבקשות בתפילת שמונה עשרה  ברכת החונן רומז לו  , הקב"ה רומז לו באותיות האל"ף בי"ת, דשמיא

  לב גם  שים    ?"(.לה מנייןיתפ  ,דעה אם אין    ,תמה אני היאך בטלו חונן הדעת בשבת  :רבי אמר"הלכה ד:  ירושלמי ברכות פרק ד    )ראה
 ין כאן את מתן השם האדם עצמו ולא לקב"ה. שמדרש זה נעצר במתן השמות לבעלי החיים וא

הצמד איש אשה מציע קריאת שם אשר לעיל.    4הערה  כפי שהזכרנו ב  את סיפור קריאת השמות בבריאת העולם  פסוק זה חותם   9
ן  ם היחיד? כך או כך, גלשנו ללשון נופל על לשוהאם נוכל לומר שהזוגיות משנה את ש   .נפרד מהשם אדם ב,  י הקשר הזוג  מדגיש את

 this shall be …יוחד לשפה העברית? ראה תרגום הפסוק בתנ"ך אוקספורד: "האם זה משגם הוא חלק מנושא קריאת השמות.  

called woman, for from man was this taken .תקרי  לדא י "ראה גם תרגום אונקלוס: ". אך במרבית השפות האחרות אין זה כך
ָתא: "חס ליונתןתרגום המיו ". ו אתתא ארי מבעלה נסיבא דא יְקָרא אִּ י ְלמִּ יַבת ָדא  ְלָדא ָחמֵׁ יְתְנסִּ ְגַבר אִּ ", שמאבדים את כל  ֲארּום מִּ

  י רץ ישראלבא:  רבי  אמר". וכבר אמרו חכמינו על הארמית:  משמעות הפסוק, שלא לדבר על הדרשה )אם נאמרה לאחר התרגום( 
 . "ה מב ע"ב()מסכת סוט  !יוונית לשון אי הקודש לשון אי לאא? למה סורסי לשון

של המקרא ומכניס   'לשון נופל על לשון'. המדרש מוסיף רובד על  על לשוןילוש שוב  נופל על לשון ונ  למשחקי המילים אין סוף ולשון  10
  איש   .אש  שהיא  ?אשה  שמה  אנקר  למה  רבא  אמר"א מסכת כלה פרק א הלכה ז:  ואש. נראה שהמקור לילק"ש זה הלכאן את המילה  

   ."ואש אש ונשתייר מביניהם מסתלק השם ריה  , נתחממו .ביניהם  מוטל שם הרי, דאשה  א"ה ישדא ד"יו .אש שהוא -
ְשֶתָך  : "כ-יז  יםבראשית פרק ג פסוקראה    גם כאן, חשוב מאד לעיין במקרא. היכן כתוב פסוק זה?  11 ל אִּ י ָשַמְעָת ְלקוֹּ ּוְלָאָדם ָאַמר כִּ

יָך לֵׁאמֹּ וַ  יתִּ ּוִּ ץ ֲאֶשר צִּ ן ָהעֵׁ אַכל מִּ ֶמּנּו ֲארּוָרה ָהֲאָדָמהתֹּ אַכל מִּ י ַחֶייָך:  ר ֹלא תֹּ ל ְימֵׁ אֲכֶלָּנה כֹּ ן תֹּ ָצבוֹּ יַח ָלְך    ַבֲעבּוֶרָך ְבעִּ ץ ְוַדְרַדר ַתְצמִּ ְוקוֹּ
ֶשב ַהָשֶדה: אַכל ֶלֶחם ַעד שּוְבָך  ְוָאַכְלָת ֶאת עֵׁ ַעת ַאֶפיָך תֹּ ֶמָּנה ֻלָקְחָת  ְבזֵׁ י מִּ י ָעָפר ַאָתה ְוֶאל ָעָפר ָתשּוב: ֶאל ָהֲאָדָמה כִּ ְקָרא ָהָאָדם  וַ   כִּ יִּ

ם ָכל ָחי וא ָהְיָתה אֵׁ י הִּ ְשתוֹּ ַחָּוה כִּ ם אִּ ". לאחר שאדם מגורש מגן עדן משום ששמע לקול אשתו, לאחר שנגזרה עליו קללת האדמה,  שֵׁ
ב  זו, אג.  שם של חיים   –  שאינו נגזר משמוחדש  ם לאשתו שתזכורת שמוצאו וסופו לעפר, הוא נותן  עבודה קשה בעבור לחם יומו ו

מחודש  ם שֵׁ קריאת שמות החיות בפרק ב שראינו לעיל. לבני אדם, קדמה שם ונה של ה הראשלקריאהשנייה במקרא, קריאת השם 
חור(  : אני אדם כי באתי מהאדמה )הסתכלות לאן אומרכאילו אדם הראשו,  חוה -האישהשל    מדגיש את ישותה ועצמאותהזה "חוה"  

ח שהאדם  סימן  ות  ראה גם תנחומא תולד  .קדימההיא  סתכלות  הה.  מחוץ לגן עדןהמוכרים לנו  . החיים  אם כל חי, את  חוהאת  ואילו  
ה להכליל גם . ראה אמנם בראשית רבה כא ב שמנס: אדם וחוההיא לעצמהוישות  . כל קריאת שם הוא עפר ואילו האשה היא עצם

במקרא עצמו:  מצוי וכפי ש  , מצינו שנקראת חוה אדם? )ישעיה מד( כתפארת אדם לשבת בית"  את חוה בשם אדם: "א"ר הונא היכן
 אלה שני שמות שונים: אדם וחוה.   אבל בפועל, "ויקרא שמם אדם".



 תשס"ה  ויצא פרשת 
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 שמות לפי המאורע מתן  –סימן ז בראשית רבה פרשה לז 

בן שמעון בן גמליאל.  רבי יוסי ור  ת י כה(." )בראשיולעבר יולד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ"

שאין    , אבל אנו  . ן לשם המאורעמ  היו מוציאין ש    ע"י שהיו מכירים את ייחוסיהם  ,הראשונים  :רבי יוסי אומר

על ידי שהיו משתמשין ברוח    ,הראשונים  :רשב"ג אומר  .אנו מכירים את ייחוסינו, אנו מוציאין לשם אבותינו

 12. אנו מוציאין לשם אבותינו ,שאין אנו משתמשין ברוח הקודש , אבל אנו .ם המאורעש  הקודש, היו מוציאין ל  

 השם אנושהוספת  – 56 עמוד  בראשית פרשת רבתי בראשית

כו ה שהכתוב אומר: " ז   –"  אנוש  את  ויולד" ֲעלֹות  ֲחזו   ל  ר  ה'   ִמפ  ם  ֲאשֶׁ ּמֹות   ש  ץ  שַׁ רֶׁ א    תקרא   אל (  ט  מו  תהלים)"  ב 

ּמֹות ּמֹו  אלא  שַׁ   נקרא   מאורעו  שם  על   אנוש  וכן .  ומאורעותיהן  מעשיהם  ללמוד  אנו  יכולין   שמותן  שמתוך  ,תש 

 13(. יח טו ירמיה) "אנושה ומכתי הוא אומר: "  ןוכ, שבר אלא אנוש ואין, אנוש

   למפעלי האדםשמות  – ד פרק בראשית( בובר) אגדה מדרש 

,  דורות   שבעה  אחר   זרעו  לכלות   שעתיד  ה"הקב  מן  ששמע  לפי.  "  חנוך  בנו  כשם  העיר  שם  ויקרא  עיר  בנה  ויהי"

  " ת אדמו  עלי   בשמותם  קראו"  :דכתיב  כמו   .בעולם  נזכר  שמו  שיהיה  כדי ,  חנוך  בנו  כשם  העיר  שם  קרא   לכך

 14. (יב  מט תהלים)

 שמותמדרשי   – פרשת בראשיתכה ב בראשית רבה 

נו ומ  " ֲעש  נו ִמּמַׁ ֲחמ  נַׁ ה י  אֹמר זֶׁ מֹו ֹנחַׁ ל  ת־ש  א אֶׁ ר  ִיק  ּה  וַׁ ר  ר  ר א  ה ֲאשֶׁ מ  ֲאד  ינו ִמן־ה  ד  בֹון י  ר' יוחנן ורבי שמעון    - ה' "  ִעצ 

נח    :לא הוה צריך קרא למימר אלא  15. המדרשלא המדרש הוא השם ולא השם הוא    :רבי יוחנן אמר  .בן לקיש

נשמעת  את אדם הראשון השליטו על הכל, הפרה היתה    הקב"האלא בשעה שברא    .או נחמן זה ינחמנו   ,זה יניחנו

כיון שחטא אדם מרדו עליו, הפרה לא היתה נשמעת לחורש, והתלם לא היה נשמע    . לחורש, והתלם נשמע לחורש

 16. נחו -לחורש, כיון שעמד נח 

 
ר שמדרש זה מנסה להסביר תופעה זו  . אפשעקב לא חושב לתת לאף אחד  )י  אינם חוזרים בתנ"ךש ידועה התופעה ששמות כמעט    12

לד שנולד השכילו הוריו לראות את ייחודו ותולדותיו ונתנו לו שם בהתאם. במרוצת הדורות השתנה המנהג, בין השאר  בכך שבכל י
ת זרות. ראה בראשית רבה מט א: "ושם רשעים ירקב ... שמעת מימיך אדם קורא שם בנו  כחלק מהמלחמה בהתבוללות ובהשפעו 

בהקשר עם    שיר השירים רבה ד  יבוכן הוא בובן, שמעון, לוי ויהודה".  סיסרא, סנחריב? אלא, אברהם, יצחק ויעקב, רא   פרעה,
" ה(:  לב  רבה  )ויקרא  מצרים  ממצרים:  שעבוד  ישראל  נגאלו  דברים  ארבעה  שמםבזכות  את  שינו  ירדו    ...  שלא  ושמעון  ראובן 

". באופן פרדוכסלי,  יוסטוס – וליוסף  לולינינוס  -רופוס ולשמעון  -ו קורים לראובן ]למצרים[, ראובן ושמעון עלו ]ממצרים[. ולא הי
הורקנוס,   ,נדרם מותר היה לחדש את אלכסאדווקא מי שיודע ומכיר את ייחוסו, יכול לחדש שמות ולא לחשוש מאיבוד היוחסין. ו

רביב, שלי  לחדש את: ליהי, ליטל, אלינור, יועד, מותר ם בער, וולף ולייב ולא לחשוש, אז אולי ג,  מרדכי וואנטיגונוס, אסתר תודוס 
 ומאיה. ולא להיבהל.    

(  בובר)  טוב  שכלבמדרש  השם אנוש נתן כינוי נוסף לבני האדם: בני אנוש, המין האנושי, אבל גם את המכה האנושה, את השבר.    13
  כפי   לדרשם  תורה  לבעלי  רשות  ניתנה  שהרי,  ואבותינ  שמות  לדרוש   נזקקין  אנו  ועכשיו: "מובא הנושא בהרחבה  מו  פרק  בראשית

 על  הקודש  ברוח  מתכוונין  אלא ,  מתנבאין  מה  יודעין  ואינם  ומתנבאין,  ותבונה  חכמה  מליאי  הראשונים  שהיו  מצינו  שהרי  .לתםקב
מוֹּת   אלא  ַשמוֹּת  תקרי  אל(,  ט  מו  תהלים)  בארץ  שמות  שם  אשר  :אומר  הוא  וכן  .להיות   שעתיד  מה   או,  מקום  של  ששמו  מלמד,  שֵׁ
  נקראין   וכולן,  וזרח  פרץ,  השבטים  וכל,  ויעקב  יצחק  אברהם  נח  חוה  כגון,  במקרא  מפורשין  ומצינ  מהן  וכן,  למעשיו   גורם  אדם  שם
של  שמו של האדם גורם למעשיו ואולי גם מעשיו  ". האחרונים  בותינו ר קבלת  ושאריתם , בתלמוד מפורשין   מהן ויש , הענין שם  על

א  ְוֹלא ייעוד, ראשון לכולם אברהם: "  י מצינו בתורה עצמה שמות שהשתנו על מנת למלאהאדם גורמים לשמו. שהר ָקרֵׁ ד  יִּ   ֶאת   עוֹּ
ְמָך ְמָך ְוָהָיה  ַאְבָרם שִּ י ַאְבָרָהם שִּ ן ַאב  כִּ ם ֲהמוֹּ יִּ יָך ּגוֹּ  ובעצם חוה לפני כולם.  אשית יז ה( וכן שרה, יעקב, יהושע )מי עוד?(." )ברְנַתתִּ

ת. מקומות שהוא בונה או מקומות שהוא מגלה. המקום  לא רק לצאצאיו ולבעלי החיים, אלא גם למקומו   האדם קורא בשמות  14
שהוא  עיר שיבנה, תשרוד הרבה אחרי  ה בשם, נעשה ע"י קין, הרוצח הראשון, שמקווה שוקוראים לו  הראשון בתנ"ך בו בונים מקום  

  אלכסנדריאה,  רואיסטיבי  שם  על  טבריה  -  אדמות  עלי  בשמותם  קראו"  :א  כג  רבה  בראשית. ראה  )בזכות בנו?(  וזרעו יעברו מן העולם
לא  אנטיוכס  שם  על   אנטוכיה,  אלכסנדרוס  שם  על לנבוע  יכול  מקום  של  שמו  אבל  ומפעליורק  ".  האדם  ומאורעות    ממעשה 

  -   רקת.  טבריא   חמי   שום  על  -  חמת   שמה  נקרא  ולמה,  טבריא  זו   חמת ומו בטבע וסביבתו: "ממיקגם  , אלא  היסטוריים )שנער, בבל(
  ולמה ,  גינוסר  זו  -  כינרת.  מסביבתה כשפת הנהר(  ת)שהיא מוגבה  דנהרא  כרקתא  דמידלייא  משום  -  רקת  שמה  נקרא  ולמה.  ציפורי  זו

,  טבריא זו רקת, גרר חמי זו -  חמת ... :רבא אמר. ינור(פירותיה כקול הכ ם)שמתוקי דכינרי כקלא  פירא דמתיקי - כינרת שמה נקרא
  שמה   נקרא  ולמה ,  שמה  רקת:  אמר  ירמיה  רבי.  מוןיכר  ותומצ   מלאין  שבה  יןריקנ  שאפילו  -   רקת  שמה  נקרא  ולמה ,  גינוסר  זו   -  כינרת
  . "פוריכצ  ההר  בראש  שיושבת  -  ציפורי  שמה  נקרא  ולמה,  צפורי  זו  קטרון:  זעירא  אמר    ...  ישראל  ארץ   של  בטבורה  שיושבת  -  טבריא

  ? טוב  שמה  נקרא  ולמה  .סוסיתא  זו  טוב  ץבאר  וישב  אחיו  מפני  יפתח  ויברחארץ הגליל: "  עוד בשבח)מסכת מגילה דף ו עמוד א(.  
(. הפלגנו למשנה ולתלמוד והרי כותרתנו היא מקרא שמות במקרא.  לו  דף  ו  פרק  שביעית  מסכת  ירושלמי" )המעשרות  מן  שיפטור

יכולים שהגענו לכך, שכיוון  אך   להשתנות. קריאת השם המקורית, לא בהכרח    ים לב לחילופי השמות. שמות מקומות ואנשים, 
ל ְואּולָ   פרשתנו: "למה זה נרחיק והוא בראש  ו  ת לעולם.נשאר ית אֵׁ ם ַהָמקוֹּם ַההּוא בֵׁ ְקָרא ֶאת שֵׁ ָנהַויִּ אשֹּ יר ָלרִּ ם ָהעִּ ". ראה ם לּוז שֵׁ

 בפרשה זו.  לוז העיר הפלאית דברינו 
 הדרשה של השם שניתן. , היינו אין קשר ישיר בין השם ובין המשמעות שלו  15
ך קרא  לא השם הוא המדרש, ולא המדרש הוא השם, ולא הוה צרי  :ן לקיש אמרר' שמעון בוריש לקיש שם בהמשך בדרשה דומה: "  16

ינחמנו, אלא עד שלא עמד נח היו המים עולים ומציפים אותם בתוך קבריהם ב' פעמים    למימר אלא או נח זה יניחנו או נחמן זה

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%96
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 לעופות שמות  – עמוד ב – א  עמוד סג דף חולין סכתמ

  עם  חסידות  השעוש  -  ?חסידה  שמה  נקרא  למה  ...  לעולם  רחמים  באו  -  רחם  שבא  כיון?  םחַׁ ר    שמו  נקרא  למה

  ולמה ,  איה  זו  -  ראה  ...    חברותיה   עם   שמנאפת  -  ?אנפה  שמה  נקרא  למה,  רגזנית  דיה  זו  -   האנפה;  חברותיה

 17. ת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל... עומד ביותר שרואה - ?ראה שמה נקרא

 השם יצחק מיוחדות  –סכת ברכות פרק א דף ד מוד ירושלמי מתל

אבל    . אבותן קראו אותן בשמן  -  אלו   ? יצחק לא נשתנהיעקב ושמו של    ו של ושמ  םולמה נשתנה שמו של אברה 

 18".וקראת את שמו יצחקאמר: "שנ ,יצחק הקב"ה קראו יצחק

 משה  יבני יוסף ובנשמות  – סימן לג שמות רבה פרשה א 

בניהם  ם לם שוש דרך הצדיקים ל    - כי אמר גר הייתי בארץ נכריה" )שמות ב כב(    ו גרשוםותלד בן ויקרא את שמ"

איִ וַׁ "  ?ביוסף מהו אומר  .לענין המאורע ר  ף  ק  ת  יֹוס  ם  אֶׁ כֹור  ש  ב  ה  הַׁ שֶׁ נַׁ ִני  ִכי  מ  שַׁ ת  ֱאֹלִהים  נַׁ ל  אֶׁ ִלי  כ  ת  ֲעמ  א  ל  ו  ית   כ    ב 

ִבי תו    :א  ם  א  ִני  ש  ש  א  הַׁ ר  ר    ק  פ  ִני  ִכי  ִיםאֶׁ רַׁ ץ  ֱאֹלִהים  ִהפ  רֶׁ אֶׁ ִיי  ב  נ  את הנסים    הזכירכדי ל  -נב(  -" )בראשית מא נאע 

שגר היה בארץ נכריה והצליחו    קב"ה, על הנס שעשה לו ה  שם בנו גרשום אף משה קרא    . ה עמו"שעשה הקב 

 19ם. ש  ל  הקב"ה 

 שינו את שמם שלא  – "גן נעול אחותי כלה" -שיר השירים רבה פרשה ד  סימן יב' 

לא שינו את שמם, ולא שינו את  בר קפרא אמר: בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים: ש   רבי הונא בשם

צא בהן אחד פרוץ בערוה. לא שינו את שמם: ראובן ושמעון ירדו ]למצרים[,  ולא נמ  לשונם, ולא אמרו לשון הרע,

 20. יוסטוס –וליוסף לולינינוס   -רופוס ולשמעון  -ן ראובן ושמעון עלו ]ממצרים[. ולא היו קורים לראוב 

 טובשם  – א סימן ויקהל פרשת( בובר) תנחומא מדרש 

 
שזה הרך  משאלה  גם אנשים נוספים סביבם  . כשנח נולד הביעו הוריו ואולי  "נחו  –כיון שעמד נח    ...א' בשחרית וא' בערבית    ...

(, ?מבולקדם הים שמציפים את האדמה ) מימי מאו החי והטבע ששוב לא נשמעים לאדם, מון ידיהם, הנולד יביא להם נחמה מעצב
מתן שם כפול ומשתנה. כלל זה: לא המדרש הוא השם ולא השם הוא המדרש,  דוגמא לוכשזה אכן קרה שינו את שמו לנח. הרי לנו  

קווה שהתגשמה(, אולי מסביר גם את הפער במתן  ו בלשון אחרת שהשם משתנה בהתאם למדרש והמדרש בהתאם למציאות )לתא
י מֵׁ השם שמואל ע"י חנה: " ל כִּ ְקָרא ֶאת־ְשמוֹּ ְשמּואֵׁ ן ַותִּ ֶלד בֵׁ ים ַוַתַהר ַחָּנה ַותֵׁ ְתֻקפוֹּת ַהָימִּ י לִּ יו  ה'ַוְיהִּ ְלתִּ  פסוק  שמואל א פרק א" )ְשאִּ

ם־ָראֹּ . בתפילתה, מבטיחה חנה שהילד שיינתן לה יושאל לה': "כ( י ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַתנִּ אִּ ְרֶאה ָבֳענִּ ְשַכח ֶאת־ֲאָמֶתָך ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתָך  ה תִּ י ְוֹלא־תִּ
יו לַ  ים ּוְנַתתִּ י ַחָייו   ה'ֶזַרע ֲאָנשִּ אֹלוכו' ". וכך גם עונה לה עלי: "  ָכל־ְימֵׁ י ְלָשלוֹּם וֵׁ מ ְלכִּ עִּ ְך ֲאֶשר ָשַאְלְת מֵׁ ָלתֵׁ ן ֶאת־שֵׁ תֵׁ ל יִּ ְשָראֵׁ י יִּ ". שאול  וֹּ הֵׁ

 שה והקב"ה שמע לה, קראה לו שמואל. משאלה. וכשנענתה וקבלה את מבוק –
גם לחיות יש שמות עם סיבה. גם? ראינו לעיל, במקרא ובמדרש, שמתן השמות התחיל מהחיות ומהם למד האדם על החסר בשמו    17

ְקָרא ":  , ככתובגיות(ובמהותו )הזו מוֹּת  ָהָאָדם  ַויִּ ָמה  ְלָכל  שֵׁ ףּו  ַהְבהֵׁ ם  ְלעוֹּ ל  ַהָשַמיִּ ֶזר  ָמָצא  ֹלא  ָאָדםּולְ   ַהָשֶדה  ַחַית  ּוְלכֹּ עוד על    ".ְכֶנְגדוֹּ   עֵׁ
 נקרא  למהשמות: "גם לחפצים יש . "כבשדה בבית שדרה - דרור צפור שמה נקרא למה: "א עמוד כד ביצה מסכת, ראה שמות חיות

מות לחפצים  (. ושוב אנו נסחפים למדרש ולחז"ל. קריאת ש נה  דף   ה  פרק  סוכה  מסכת  ירושלמי" )זמר  מיני  כמה  מלבין  שהוא   נבל  מוש
 ולשם )ה'(.   , לרגל מאורעות. במקרא יש קריאת שמות לאנשים, למקומות )להוציא פרק א בבראשית כנ"ל( לא קיימת במקרא

הראשון. אבל יצחק    נה שמם, ע"י הקב"ה, כי בני אדם )הוריהם( נתנו להם את שמםחזרנו לשמות בני אדם. אברהם ויעקב השת  18
יצחק הוא הדוגמא הבולטת ביותר בכל התנ"ך של אדם ששמו מלווה אותו  ם לשנות את שמו.  הקב"ה קראו יצחק ולפיכך אין מקו

לם יז עד כז : "לאורך כל חייו )עוד הרבה לפני תחילתם( בסיטואציות שונות ורבות. ראה בראשית פרקי פֹּ ְצחָ  ָפָניו ַעל  ַאְבָרָהם ַויִּ   ק ַויִּ
אֶמר ... ים  ַויֹּ ְשְתָך  ָשָרה  ֲאָבל  ֱאֹלהִּ ֶלֶדת  אִּ ן  ְלָך  יֹּ ְצָחק  ְשמוֹּ   ֶאת  ְוָקָראתָ   בֵׁ ְצַחק...    יִּ ְרָבה  ָשָרה  ַותִּ ש  ...  ָשָרה  ָצֲחָקה  ֶזה  ָלָמה...    ְבקִּ  ָשָרה  ַוְתַכחֵׁ

ר יָצַחְק  ֹלא לֵׁאמֹּ י תִּ ָאה כִּ אֶמר ָירֵׁ י ֹלא ַויֹּ ַלד ְבנוֹּ  ֶשם ֶאת ַאְבָרָהם ְקָראַויִּ  : ָצָחְקתְ  כִּ ְצָחק ָשָרה  ּלוֹּ  ָיְלָדה ֶשראֲ  לוֹּ  ַהּנוֹּ אֶמר...   יִּ ק ָשָרה ַותֹּ   ְצחֹּ
י ָעָשה ים לִּ עַ  ָכל ֱאֹלהִּ ְצַחק ַהשֹּמֵׁ י  יִּ ֶרא...  לִּ ית  ָהָגר ֶבן ֶאת ָשָרה ַותֵׁ ְצרִּ ק ְלַאְבָרָהם ָיְלָדה ֲאֶשר ַהמִּ יְדָך ֶאת ְנָךבִּ  ֶאת ָנא ַקח...  ְמַצחֵׁ   ֲאֶשר  ְיחִּ

ְצָחק  ֶאת  ָאַהְבתָ  ּנֵׁה...    יִּ ְצָחק  ְוהִּ ק  יִּ ת  ְמַצחֵׁ ְבָקה  אֵׁ ְשתוֹּ   רִּ י...    אִּ י  ַוְיהִּ ן  כִּ ְצָחק  ָזקֵׁ ָ   יִּ ְכֶהין יָניו  ַותִּ ת  עֵׁ ְראֹּ ". האם גם לזה התכוון המדרש  מֵׁ
וכבר הרחבנו לדון בדמותו    בפרשת וירא.   לצחוקה של שרהבין צחוקו של אברהם  ראה דברינו  ן לו את שמו?  באומרו שהקב"ה נת

    .בפרשת תולדות יצחק אבינושל יצחק בדברינו וחדת המי
רואה בארץ  ,  בפרשת שמות(  ת פרעהב  – בתיה  ה דברינו  )רא  שמו ניתן לו ע"י בת פרעהשמשה    .ם שָ ויש גורסים: מִּ   םשָ כמו בְ ם  שָ לְ   19

  יוסף ל  ם שדרש כאן משווה בין שמות הבניממנה נאלץ לברוח. מדין היא "ארץ נכריה" בהשוואה עם מצרים. הממולדת ש  מצרים
ונו של  ב יר  :לפניו  אמר  :לוי  ר"א: "ח  ב  רבה  דבריםואלה של משה. אבל מדרש אחר דווקא מדגיש את ההבדל בין האישים. ראה  

  בארצו  הודה שלא ומי בארצו נקבר בארצו שהודה מי :ה"הקב  לו אמר ?לארץ נכנס איני ואני לארץ נכנסו יוסף של עצמותיו עולם,
י:  אלא  ,רפָ כָ   ולא(  לט  בראשית)לצחק בנו"    עברי  איש  לנו  הביא  ראו"  :אומרת  גבירתו  ?מנין  ,בארצו  דההו  יוסף.  בארצו  נקבר  אינו   כִּ
ב י  גֻּנֹּ ֶאֶרץ  ּגַֻּנְבתִּ ים  מֵׁ ְברִּ   יתרו   בנות  ?כיצד  .בארצך  נקבר  אתה  אין  ,בארצך   הודית  שלא  האת  ...  בארצו  נקבר    -)בראשית מ טו(    ָהעִּ

ומזרעו של גרשום בן משה יצא יהונתן ששימש כהן לפני פסל מיכה  .  "ושותק  שומע  והוא  "ועיםהר  מיד  הצילנו  מצרי  איש: "ומרותא
ועוד(. האם כבר כאן בנתינת השם נזרע זרע הפורענות  נוסח א פרק לד  ר' נתן  )בבא בתרא קט ע"ב, מכילתא פרשת יתרו, אבות ד

 בפרשת שמות.  השבועה שנשבע משה ליתרוראה גם   במיוחדים. פסל מיכהראה דברינו  ?בנו של משה של גרשום
עליו(, אבל כאן נראה שאין זו 'דרשה בנוי  ת את קריאת השמות במקרא )ובמדרש שאנחנו סוקרים מנקודת מבט כללית וחיצוני  20

  12ראה הערה  שי דורו שהחלו לקרוא לילדיהם בשמות נכריים, כגון שמות יווניים.  סתמית', אלא עקיצה ברורה של הדרשן לאנ
 בפסח.   ארבעה מי יודעדברינו גם ראה לעיל. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9C%D7%A6%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a6%d7%97%d7%a7-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%951
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D6%BC%D6%B4%D7%AA%D6%B0%D7%99%D6%B8%D7%94-%D7%91%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A4%D7%A1%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%a9%d7%91%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%99-%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A21
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  : שאומר הכתוב  והז(.  ל  שם  שם' )וגו  בשם'  ה  אקר  ראו  ישראל   בני  אל  משה  ויאמר(.  א  לה  שמות' )וגו  משה  ויקהל

  הולך  הטוב  השם אבל,  מילין  שני  או  אחד מיל  הולך  ריחו  כמה  הטוב  שהשמן(,  א  ז  קהלת )   "טוב  משמן  שם  טוב"

,  אדם  של מיתתו יום(, שם  קהלת ) "ולדו יוה  מיום ותהמ ויום" . טוב  משמן שם טוב  :הוי, סופו ועד  ולםהע  מסוף

  מעשיו  מודיע  הוא  מת  כשהוא  אבל,  לאו  אם  יפים   מעשיו  אם  יודע   אדם  אין   בו  שנולד   ם ביו  ? למה  .בו  שנולד   מיום

  אחת   .הולכת  ואחת  באה  אחת   .רהסחו  מלאות  בים  שהיו  ספינות  לשתי  ?דומה  הדבר  למה  :לוי'  ר  אמר...    לבריות

  ?לזו  מקלסים  אתם   ואין   לזו  מקלסים  אתם   למה  :אמרו,  תמיהים  להם   עמדו   .אותה  לסיןקמ   היו  , באה  שהיתה 

  מה   יודעים  אנו  אין  זו  אבל,  בשלום  ובאה  בשלום  שהלכה  יודעים  אנו  כי,  מקלסין  אנו   שבאתה   לזו  :להם  אמרו

,  מעשיו  היו  מה יודעים  הן  העולם מן  כשנפטר   . מעשיו  מכירין   םאד  בני  אין  נולד   כשאדם  ,כך  .לעשות  עתידה   היא

 21... ולדויוה  מיום המות  ויום :הוי

  ויאמר  : שנאמר, הכתוב שפרסמו  ?למה . הטוב משמן , בצלאל של  שמו  היה   טוב - משמן טוב שם  טובבר אחר: ד

   22בן אורי בן חור למטה יהודה.  בצלאל בשם' ה קרא ראו  ישראל בני אל משה

   ב עמוד לט דף ותברכ מסכת

:  ליה   אמר?  שמך  מה:  ליה  אמר.  ומברך  ובוצע  השלמה  בתוך  הפרוסה  מניח:  חקיצ  בר  נחמן  דרב  קמיה  תנא  תני

 23. התלמידים בין שלום ששמת, משנתך ושלמה אתה  שלום: ליה אמר. ןשלמ

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

מן הראוי לחזור למתן השמות לבני יעקב. קב, כיון שאנו עומדים בפרשת ויצא ובשמות שנים עשר בני יע  מים אחרונים:

  שנאמר: ראה ראיתי   –בן  ות רבה א ה שכל השבטים מקבלים משמעות חדשה לשמותם בגאולת מצרים: "ראושמ  ראה

בצרתן מתוך הסנה, לקיים  ב"ה  לוי על שם שנתחבר להם הק,  את נאקתםעל שם: וישמע אלהים    –, שמעון  את עני עמי 

אולי בדומה לשם חוה שניתן לה אחרי    ."  וכו'  ה )תהלים צא(. יהודה על שם שהודו להקב"המה שנאמר: עמו אנכי בצר

   ראה שקצת גלשנו.ניתנו שמות חדשים ע"י שבי ציון בתחילת בית שני, אבל נ  נההש  וגם לחודשי לוח  מגן עדן.  שהגירו

 
של ר' לוי בהפוכה:   ת ויקהל. שם נראה שהנוסח מדויק יותר. ראה שם המשלפרש מח א,    שמות רבהרבה    מדרש זה מועתק משמות  21

זו שיוצאת היו הכל    .ואחת נכנסת ללמין)נמל(  הלמין  אחת יוצאת מן    .משל לשתי ספינות שהיו פורשות לים הגדול  :אמר ר' לוי"
זו שהיא יוצאת מן הלמין    .חלופי הדברים אני רואה כאן  :אמר  ,םפקח אחד היה ש  .זו שנכנסת לא היו הכל שמחין בה  .שמחין בה

וזו שנכנסת    .ת להשאינן יודעין באיזה פרק היא עומדת ומה ימים מזדווגין לה ומה רוחות מזדווגו  ,ריכים לשמוחלא היו הכל צ
מונין    , מת  .ולד מונין לו למיתהנ  , כך אדם  .לפי שהם יודעים שנכנסת בשלום ויצאה בשלום מן הים   ,ללמין היו הכל צריכין לשמוח 

 ". מות מיום הולדוועליו אמר שלמה )קהלת ז( ויום ה .לו לחיים 
לל אפשרות של שינוי השם, ויצא מן העולם בשם טוב.  סוף דבר הכל נשמע, האדם צריך לחיות את חייו באופן שיגשים את שמו, כו  22

  ארון קודם או משכן קודם מא בצל אל היית וידעת", אגב דברינו  בצלאל הוא בית אב לנושא זה. וכבר דנו בדמותו של בצלאל, "ש
  בנושא סדר בניית המשכן וכליו בפרשת ויקהל. בני משה ובצלאל הם התוספת הנכבדה של ספר שמות  במחלוקת משה ובצלאל ב 

 )"ואלה שמות"( בהשוואה עם ספר בראשית.  קריאת שמות 
עוסקים במדרש( ונסחפנו פה ושם לחז"ל עצמם. כיון שכך, בחרנו    אמרנו שנתמקד במקרא )ובדרשות חז"ל על המקרא שהרי אנו  23

)ראה   ו שלימהצת לסוגיה בה נחלקו חובשי בית המדרש )כנראה בלהט רב( בעניין איך בוצעים על הפת, פרוסה אלהיסחף עוד ק
,  היכן בוצעים את הפתסנהדרין קב ע"ב על מנשה ששאל את רב אשי, שביקש לדון עליו אם הוא בן העולם הבא, אם הוא יודע מ

רב שלמן ועשה שלום בין התלמידים. ושוב גם כאן יש עוקץ בקשר בין  . עד שבא  (דיםחמנשה מלך יהודה בדפים המיוראה דברינו  
ה  ַוֲאַמְרֶתם: "לילנבל הכרמ  דודשולח  המקרא למדרש. שהרי הוא מרמז בפירוש לפסוק במקרא ש ם  ְוַאָתה  ֶלָחי  כֹּ יְתָך  ָשלוֹּ ם   ּובֵׁ   ָשלוֹּ

ל ם ְלָך ֲאֶשר ְוכֹּ  חרוץ לראות איזה מן שלום היה שם ומה העוקץ. פסוק ו(. ונשאיר לקורא ה כה קפר  א שמואל" )ָשלוֹּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%91%D7%A6%D7%9C%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%A9%D7%99

